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WNIOSEK 
O PRZYZNANIE „ZIELONEGO CZEKU” 
NAGRODY WFOŚiGW w Katowicach Z OKAZJI DNIA ZIEMI W 2018 ROKU

1.
KATEGORIA 
wg Regulaminu przyznawania „Zielonych czeków” nagród 
z okazji Dnia Ziemi w 2018 roku

2.
NOMINOWANY*



ADRES


ADRES E-MAIL


TEL/FAX

3.
KRÓTKI OPIS 
za co proponuje się przyznać nagrodę



4.



UZASADNIENIE WNIOSKU**























5.
DATA SPORZĄDZENIA WNIOSKU
I PODPIS NOMINOWANEGO




* osoba (należy podać imię i nazwisko) lub zespół (należy wymienić wszystkich jego członków),
**należy określić uzyskane efekty ekologiczne, okoliczności ich osiągnięcia (np. praca zawodowa czy społeczna), czy do realizacji przedsięwzięcia użyto finansowych środków publicznych; podać skalę, stopień lub wielkość zadań;

wniosek powinien zawierać maksymalnie 2 strony; 
do wniosku należy dołączyć rekomendacje
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią REGULAMINU PRZYZNAWANIA „ZIELONYCH CZEKÓW” - NAGRÓD WFOŚiGW W KATOWICACH Z OKAZJI DNIA ZIEMI W 2018 ROKU  akceptuję jego warunki oraz oświadczam, że nie jestem pracownikiem administracji rządowej i samorządowej.
2.   Przyjmuję do wiadomości, że:
	dane osobowe przekazane w związku z udziałem w Konkursie będą przechowywane 
i przetwarzane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Katowicach z siedzibą: 40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 19, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r., o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w związku z realizacją przez Fundusz działań, polegających na finansowaniu zadań związanych z ochroną środowiska 
i gospodarką wodną na podstawie art. 411 ust. 1 pkt 3), w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42, w związku z art. 400b ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 
	przysługuje mi prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, 
	dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzania w Funduszu czynności kontrolnych i audytowych.


3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundusz moich danych osobowych w związku 
z udziałem w Konkursie.
4. Wyrażam na czas nieokreślony zgodę na utrwalenie mojego wizerunku w ramach rejestracji filmowej i fotograficznej z uroczystości wręczenia nagród, a także prezentacji nagrodzonej pracy oraz na publiczne i nieodpłatne rozpowszechnianie tego materiału w mediach.


								…………………………………..
								(data i podpis nominowanego w przypadku Zespołu podpisy każdego z członków)
















	

